
Klub Skialpinistyczny KANDAHAR
ul. Dąbrowskiego 69 / 1
41 – 500 Chorzów
tel. (+32) 25 17 364, fax. (+32) 25 30 531
http://www.kandahar.pl
e-mail: klub@kandahar.pl

XXII PUCHAR PILSKA W NARCIARSTWIE
WYSOKOGÓRSKIM

Termin zawodów: 05.02.2022r.
Biuro zawodów: Schronisko PTTK na Hali Miziowej, Korbielów
Dyrektor zawodów: Marcin Zwoliński
Kierownik trasy: Dariusz Kafarowski
Sędzia główny: Bartłomiej Golec
Delegat PZA: Monika Strojny
Zabezpieczenie medyczne: Grupa Beskidzka GOPR

Program zawodów:

04.02.2022 (piątek)
godz. 17:30 – otwarcie biura zawodów
godz. 20:00 – odprawa zawodników – schronisko na Hali Miziowej (w przypadku ograniczeń
związanych z sytuacją epidemiologiczną odprawa odbędzie się online)

05.02.2022 (sobota)
do godz. 9.30 - rejestracja zawodników w biurze zawodów (Schronisko PTTK na Hali Miziowej)
godz. 9:35 - przedstartowa kontrola zawodników
godz. 9:50 - dodatkowa odprawa przedstartowa na wolnym powietrzu - w ogródku startowym
godz. 10:00 - start zawodników na trasie TEAM
godz. 10:15 - start zawodników na trasie SINGLE
od godz. 13:00 - posiłek
godz. 15:30 - wywieszenie wyników
godz. 15:30 – 15:45 - przyjmowanie protestów
godz. 16:00 - ogłoszenie oficjalnych wyników, dekoracja zwycięzców i losowanie
nagród

Wpisowe:

● 140 PLN (280 PLN za team) - płatność przy zapisie na zawody za pośrednictwem Blue
Media lub przelewem tradycyjnym plus potwierdzenie płatności wysłane na
klub@kandahar.pl - środki muszą się zaksięgować na koncie klubowym do godziny 23:59
dnia 02.02.2022

● 200 PLN (400 PLN za team) - płatność 04.02.2022 lub 05.02.2022 w biurze zawodów
(prosimy mieć odliczoną kwotę)

● 100 PLN (200 PLN za team) - członkowie KS Kandahar - wpłata na konto do 02.02.2022
przelewem tradycyjnym plus potwierdzenie płatności na klub@kandahar.pl - środki muszą
się zaksięgować na koncie klubowym do godziny 23:59 dnia 02.02.2022 (w dniu
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zawodów 200 PLN / 400 PLN za team - prosimy mieć odliczona kwotę)
● 10 PLN - dzieci (trasa krótka) - wpłata na konto do 02.02.2022 przelewem tradycyjnym

plus potwierdzenie płatności na klub@kandahar.pl - środki muszą się zaksięgować na
koncie klubowym do godziny 23:59 dnia 02.02.2022 (w dniu zawodów 20 PLN - prosimy
mieć odliczoną kwotę)

● 30 € / 770 KC - dla zawodników ze Słowacji i Czech – płatne TYLKO w biurze zawodów
(04.02.2022 lub 05.02.2022)

W ramach pakietu każdy zawodnik otrzymuje: numer startowy, ubezpieczenie NNW (na sumę
ubezpieczenia 10.000 zł), posiłek i  upominek.

Opłata wpisowa NIE PODLEGA zwrotowi.

Zgłoszenia: poprzez formularz na stronie https://bgtimesport.pl/zawody/zgloszenie (do
02.02.2021) oraz w biurze zawodów (04.02.2022 lub 05.02.2022).

Kontakt do (zgłoszenia / wpisowe):
e-mail: klub@kandahar.pl
Marcin Zwoliński: 602 552 969
Dariusz Kafarowski: 505 453 127

Rezerwacja noclegów (4/5.02.2022 oraz 5/6.02.2022) wyłącznie drogą mailową:
kandahar.rezerwacje@gmail.com - należy podać imię i nazwisko oraz ilość osób (mile widziany
nr tel. kontaktowego). Rezerwacja noclegów do dnia 31.01.2022 roku lub końca wolnych miejsc.
Po tym terminie rezerwacji można dokonać tylko  poprzez Recepcję Schroniska.
Ceny noclegów:

● pokoje 8, 5 osobowe - 45 zł/doba/osoba
● pokoje 3, 4 osobowe - 55 zł/doba/osoba
● pokoje 2 osobowe - 60 zł/doba/osoba

Dodatkowe informacje odnośnie noclegów można uzyskać telefonicznie:
Maciej Trznadel: 501 459 917

Planowana trasa – TEAM (zespoły 2 osobowe), kategorie: juniorka / junior, seniorka /
senior, nestorka / nestor – dł. trasy +/-21km oraz przewyższenie +/- 1850 m:

START > Hala Miziowa – podejście na Kopułę Pilska – zjazd przez Kopiec na Halę Cebulową -
podejście na Munczolik - zjazd do Potoku Cebulowego (ostatnie metry - zbieg na butach) -
podejście na Halę Miziową przez Skałki (liny poręczowe) - zjazd przez Szczawiny do Byka -
podejście na Solisko - zjazd do Potoku Glinne - podejście na Kopułę Pilska (fragment na butach)
- zjazd przez Kopiec na Halę Cebulową - podejście na Munczolik - zjazd do Potoku Cebulowego
(ostatnie metry - zbieg na butach) - podejście na Halę Miziową przez Skałki (liny poręczowe) -
zjazd do Szczawin - podejście na Halę Miziową (najstromszy odcinek na butach) > META
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Planowana trasa – SINGLE (indywidualna) > kategorie: kadetka / kadet, turystyczna – dł.
trasy +/- 9km oraz przewyższenie +/- 850m):

START > Hala Miziowa – podejście na Kopułę Pilska – zjazd przez Kopiec na Halę Cebulową -
podejście na Munczolik - zjazd do Potoku Cebulowego (ostatnie metry - zbieg na butach) -
podejście na Halę Miziową (omija liny poręczowe na Skałkach) - zjazd do Szczawin - podejście
na Halę Miziową (najstromszy odcinek na butach) > META

Planowana trasa – SINGLE (indywidualna) > kategorie: dzieci – dł. trasy +/- 3km oraz
przewyższenie +/- 300m:
START > Hala Miziowa – podejście na Kopułę Pilska – zjazd przez Kopiec na Halę Cebulową -
zjazd na Halę Miziową > META

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dostosowania trasy do panujących w dniu
zawodów warunków  śniegowych.

WARUNKI KLASYFIKACJI
§ 1

W zawodach klasyfikowani są wszyscy zawodnicy posiadający ważne badania lekarskie o
stanie zdrowia (weryfikacja na podstawie oświadczenia zawodnika) oraz licencję PZA w
dyscyplinie narciarstwo wysokogórske (nie dotyczy kategorii turystycznych), którzy ukończą
zawody.

FORMUŁA ZAWODÓW
§ 2

Klasyfikacja indywidualna. Pomiar czasu liczony od startu do mety. Start wspólny.

KATEGORIE ZAWODNIKÓW
§ 3

1. Klasyfikacja zespołowa (trasa TEAM) oraz indywidualna (trasa SINGLE). Pomiar
czasu liczony od startu  do mety. Start wspólny.

2. Zawodnicy klasyfikowani są w sześciu kategoriach oraz pięciu podkategoriach, w
zależności od płci i wieku (decyduje rok urodzenia):

kategoria podkategoria wiek w latach rok urodzenia

turystyczna - dzieci dziewczynki / chłopcy 12 – 13 – 14 2010 – 2009 - 2008

turystyczna kobiety / mężczyźni 18 i więcej 2004 i starsi

kadetka / kadet 15 - 16 - 17 2007 – 2006 – 2005
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juniorka / junior 18 - 19 - 20 2004 – 2003 – 2002

seniorka / senior

espoir K/ espoir M

weteranka / weteran

21 - 22 - 23 2001 – 2000 – 1999

24 do 39 1998 – 1983

40 do 49 1982  - 1973

nestorka / nestor
master K / master M

50 do 59 1972 – 1963

60 i więcej 1962 i starsi

3. Zawodnicy startujący w zespołach mieszanych (kobieta + mężczyzna) klasyfikowani są
razem z zespołami męskimi. W przypadku startu zawodników z dwóch różnych kategorii
wiekowych  - taki team jest klasyfikowany w kategorii mocniejszej.

WYPOSAŻENIE
§4

1. Wymagane wyposażenie:
● narty,
● wiązania,
● buty,
● kijki,
● foki (zalecane min. 2

pary),

● ubranie  - warstwy
(góra - 3, dół - 2),

● rękawice,
● kask,
● plecak,
● okulary (gogle),

● czapka (opaska),
● folia NRC,
● gwizdek,
● minimum 1 litr napoju,
● maseczka

2. Zawodnicy są zobowiązani mieć założony na głowie kask przez cały czas trwania zawodów.

§5
Organizacja zawodów, wyposażenie zawodników oraz ich zachowanie na trasie jest
normowane przez aktualny Regulamin Zawodów w Narciarstwie Wysokogórskim PZA
(http://pza.org.pl/wp-content/uploads/2017/12/reg_zaw_nw_2018.pdf), który ma także
zastosowanie do niniejszych zawodów, we wszystkich nieuregulowanych kwestiach w
niniejszym regulaminie.

§6
1. Zawodnicy są zobowiązani do stosowania się do wszystkich obowiązujących w dniu zawodów

przepisów związanych ze stanem epidemiologicznych SARS COVID 19, w tym do stawianych
zawodnikom wymogów co do udziału w zawodach, a także wprowadzonych przez
organizatora zasad bezpieczeństwa.

2. W przypadku wprowadzenia szczególnych wymagań dla osób biorących udział w zawodach w
związku z epidemią SARS COVID 19, Organizator dołoży starań, aby umożliwić zawodnikom
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ich spełnienie. Wówczas startujący zobowiązują się współdziałać z organizatorem w celu
realizacji tych wymogów.

§7
1. Skialpinizm jest sportem ekstremalnym, a zawody odbywają się poza trasami narciarskimi,

dlatego też są one niebezpieczne i ryzykowne, a udział w nich może skutkować utratą zdrowia
lub życia.

2. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
3. Zawodnicy zobowiązują się dostosować swoją prędkość na trasie zawodów oraz wszelkie inne

zachowania do swoich umiejętności, stopnia trudności, stanu trasy oraz aktualnych warunków
atmosferycznych, zobowiązują się korzystać ze sprawnego technicznie i zgodnego z
wymogami regulaminu sprzętu, a także zgodnie z zasadami jego użycia, a także przestrzegać
zasad ruchu obowiązujących na stoku oraz uważać na bezpieczeństwo pozostałych
zawodników.

4. Zawodnicy decydując się na start zobowiązują się w dniu startu być w dobrym stanie zdrowia,
pozwalającym im na bezpieczny udział w zawodach.

5. Zawodnicy przy zapisach oraz w biurze zawodów zobowiązani są do podpisania oświadczeń
m.in. dot. przetwarzania danych osobowych, stanu zdrowia, przestrzegania zasad
bezpieczeństwa w czasie zawodów (treść formularzy dostępna jest na stronie internetowej
zapisów oraz w biurze zawodów). Podpisanie tych oświadczeń jest dobrowolne, jednak
odmowa ich podpisania wyklucza zawodnika z uczestnictwa w zawodach.

§8
Za rozstrzyganie kwestii spornych odpowiedzialny jest Organizator.

Obsługa zawodów:

Biuro zawodów – 3 osoby
Start / Meta – 3 osoby
Palenica – 2 osoby
Kopuła Pilska – 2 osoby
Potok Cebulowy – 2 osoby
Hala Szczawiny – 2 osoby
Byk – 2 osoby
Solisko – 2 osoby
Glinna – 2 osoby
Sędziowie kierunkowi – min. 2 osoby

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie Klubu
http://www.kandahar.pl oraz dostępne są w czasie internetowych zapisów na zawody oraz w
biurze zawodów.
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